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QUYETDINII
Ban hãnh Quy ché Quãn iy, van hành, khai thac
Cong Cong khai ngan sach nha nirot

H

BQ TR!Jt1NG BQ TA! CHINE!
Can cii Luçt Ngdn sách nhà nithc nàm 2015 và các van ban hw&ng d&'z thi
hành Lu& Ngdn sách nhà nzthc nàrn 2015;
Can cii Nghj djnh so' 64/2007/ND-cP ngày 10/4/2007 cia flInhphñ v vic
iing dung cong ngh thông tin trong hogt dpng cña cc' quan I'lhà nzthc;
Can cii Nghj djnh s 87/2017/ND-CP ngày 26/7/2017 cza C'hInh phñ quy
djnh chiic náng, nh1çm vy, quyén Win và ccl cáu to chiic cüa B5 Tài chinh;
Can cii Thông tic sd 343/2016/TI'-BTC ngày 30/12/2016 cña B5 trithng
B(5 Tài chInh hzthng dJn thgc hin cong khai ngán sách nhà nithc dJi v&i các
ccI'p ngán sách;
Can cii Thông tic 5J 61/2 01 7/TT-BTC ngày 15/6/2017 cüa B(3 tnc&ng B5
T&I' chInh hiding dn ye2 cOng khai ngôn sách dJi vOi don vj c4 toán ngán sách,
td chiic dwgc ngdn sách nba nzcàc ho trçl;
Can cii Thông tic sO 90/2018/7T-BTC ngày 18/9/2018 cña Bt5 tnthng B
Tài chmnh siia di, bJ sung mat sJ die2u cña Thông tic s 61/201 7/TT-BTC ngày
15/6/2017 cüa B tru'O'ng B Tài chInh hiding dJn ve2 cOng khai ngán sOch dJi
vái doii vi d? toán ngán sách, tJ ch&c dzcqc ngôn sách nhà nidic h8 trq;
Thea de2 nghj cia Cyc tric&ng Cyc Tin hQc và ThOng ké tài chInh.
QUYET D4NH:
Diêu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy chê Quân 1', v3n hành,
khai thác Cong Cong khai ngân sách nhà nuâc.
Biu 2. Trucng hccp the van bàn d.n ehiu tai Quy ch nay dupe s&a d&,
sung, thay the thI ãp dung theo cáe van ban süa &i, b sung, thay the do.
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Diu 3. Quyt dinh nay có hiêu hit k tü ngày k)2. C1?c tru&ng Ciie Tin hpc
vâ Thtng kê tài chinh vâ Thu tru&ng cac don vj quân 1', vn hành, Ichai thác
Cng Cong khai ngân sách nba nuOc chju trách nhiem thi hành quyêt djnh này.I.,

,

Ncinhn:
- Lanh dao Bô (dé b/c);
- Nhir Diêu 3;
- Các dan vi thuôc Bô Tài chInh;
- Sâ Tài chinh các tinh, thành phô trçrc thuQc Trung uang;
- Cong TTDT BTC;
- Lwu: VT, TI-ITK. C 7C,bon,> jv

BO TA! CHP'H

CQNG HOA xA HQI CHU NGFIIA VIET NAM
Dc Ip - Tq do - Hnh phüc

QUY Cilt
IyS,
Quän vn hành, khai thác Cong Cong khai ngãn sách nhà nithc
(Kèin theo Quyét djnh so 1799/QD-BTC ngày 16/9/202 1
cña B.5 Tài chInh)
Chtnxng I
QUY D4NH CHUNG
Diu 1. Pham vi di&i chinh
Quy ch nay quy dinh viêc Quàn l, 4n hành, khai thác Cng Cong khai
ngân sách nhà nithc.
Diu 2. D& ttrqng áp ding
1.Các dan vj thuOc BO Tài chInh
2. S& Tài chinh cac tinh, thành ph trçrc thuec Trung ixong (S& Tài chmnh).
3. Các ccc quan tã chüc, cá nhân có nhu c&u truy cap, khai thác, sü ding sê
lieu tir Cng Cong khai ngân sách nhà nuâc.
Diu 3. Giãi thIch tfr ngt?
1.Cng COng khai ngân sách xthà nuOc (Ctng CKINS): Là chuyên trang
thông tin dien tu thu5c Cng Thông tin dien tfr cüa BO Tài chinh, ngu&i sü dvng
Cng CKNS truy c3p trrc tip ti dja chi https.//ckns.mof.gov.Vn hoc truy cp
vào Cng Thông tin then tü cüa B Tài chinh theo dja chi www.mof.gov.vn và
vao chuyên mvc "Cng Cong khai ngârx sách nhà nithc". C6ng CKNS bao gm
tp hccp các dft lieu v ngân sách nhà nithe duqc cOng khai theo quy djnh và các
dft lieu kinh t xã hOi khác dirge s&p xp, t cit d& quãn 1, vn hành và khai
thác thông qua phuang tien dien tü. Cng CKNS dirge xây drng và tri&n khai
t3p trung, th&g nhLl.t trong phrn vi toàn que, thve Men cit nãng cOng khai Va
tip than Mo cáo cOng khai; cit nàng giám sat, kim tra và cit nàng hru trU,
phân tIch s lieu.
2. Cit nãng tip nhan Mo cáo cOng khai: H th6ng cho phép tv dng dng
b6 dü lieu tir cae Chuyên min e cong khai ngân sách trên Cong Thông tin dien tir
cüa các dan vj dv toán, dan vj dirge ngân sách nhà nithc h trg & trung uorig
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(sau dày gqi là các BO, co quan Trung uong) va cac S& Tài chInh, hoc cho phép
cac don vj truy Cp Va np báo Cáo trén h thông.
3. Chüc nàng cong khai: Cong khai toàn bO các tài lieu, s lieu cong khai
NSNN thuic trách nhiem cña BO Tài chInh, s6 1iu ttng hçxp dv toán, quy& toán
ngân sách cña các BO, Co quan Trung uong và dja phuong.
4. Chüc nàng giám sat, kim tra: Thông qua ViC tip th3n các dU 1iu cong
khai, Bô Tài chinh có th theo dOi, giám sat vic thvc hin cong khai ngân sách
cüa các BO, Co quan trung ucing Va các Sà Tài chmnh.
5. Chüc nàng hru trU và phân tIch s 1iu: S lieu cOng khai NSNN duqc lint
trü vào Co sà dü lieu cong khai ngân sách nhà nu&c, cho phép ngubi dung Co
th khai thác, tra cCru báo cáo tinh, báo cáo thy bin, báo cáo d hpa,... theo các
chi&u thông tin khác nhau phvc vii cOng tác quãn ly, diu hành, nghiên cüi.i,
phân tIch, dánh giá, dv báo tInh hinh tài chmnh — ngân sách nhà nuOc.
6. H thng Active Directory (AD): Là h thing Quán trj ngu&i dung $p
trung cüa BO Tài chinh và các co quan lien quart cO thu câu fly CaP di) lieu
chung trong ngành Tài chinh, dung d cp và quàn l tài khoãn djnh danh theo
t&ng ngubi dung cüa BO Tài chInh.
7. H th6ng ngun d& lieu: Là các ngun di) 1iu cong khai ngân sách cüa
các BQ, co quan trung uong và các S& Tài chinh kãt ni thông qua chuân XML.
8. Báo cáo tinh: Là các báo CO duqc thi&t k theo các mu duçic ban hành
theo các van bàn quy pham pháp Iu3t hoc theo các mu dã duçic djnh nghia s&n.
9. Báo cáo dà hça: Là cac hmnh thüc th hin dft 1iu trrc quan du&i dng
báo cáo bi&u d, bàn d,...
10. Báo cáo thy bin (phãn tIch): Là các báo cáo dng, cho phép khai thác
theo thiu chiu cüa dü lieu hoàc khoan sâu dft lieu (Drilidown), thông qua
cong c'i khai thác dü lieu thông mitt (BI) nh&in phic vi da dng thu c&u phân
tich, danh giá nhanh, chuyên sâu v& di) 1iu.
11. Tài khoan quart trj: Là tài khoán dang nhp Cng CKINS dé thrc hin
quán trj h thng, quart fri phàn mm, quart frj nghip vix, quart 1 thông tin phàn
quyn tài Ithoãn nguii sà dpng.

n

)

12. Tài khoàn ngui np báo cáo cong khai: Là tài khoàn dàng nhp COng
CKNS d cp nht tài 1iu, sS 1iu và báo cáo trên Cng CKNS.

-

Dieu 4. Dieu kiçn truy c4p, str ding Cong CKNS
1. Diêu kiön chung: D& truy cp vao Cng CKNS, thMt bj truy cp (may tmnh
hoac thi&t bj di dng) phài duçic két nái mng Internet.
2. Diu kien truy cap, sü dçtng trên may tInh: May tInh cüa ngu&i sü dvng
phài duccc cài dt met trong các trInh duyt web sau: Mozilla Firefox 80.0 tr&
len, Chrome/Chromium 91.0 trà len, IE 11.0 trà len, trinh duyt Microsoft Edge
91 tr& len. May tInh nguôi dung phài cài dt phãn mm phông diet ma dec.
Ngoài ra, nguM sü ding có th truy cp vào Ctrng CKNS ma không cn kát
ni mng Internet nu dam bào diEu kien kt ni mng trong các truông hcrp sau:
a) Tai ca quan BO Tài chInlr May tInh kát nôi mang nOi bO cüa cci quan BO
Tài chInh (LAN);
b) Tai các Ttrng cpc thuOc BØ Tài chmnh, các S& Tài chIxih May tInh phài
duqc kát nái v&i ha thng truyn thông cüa ngành Tài chInh (WAN);
3. Yeu cu Mi v&i thông tin dàng tài trên Cng CKNS (áp dng cho ngu&i
quàn trj, nguài np báo cáo cong khai): Thông tin nhtmn vào Cng CKNS sü
d\ing phông chU Unicode TCVN 6909:2001 và gO d&u ti4ng Viet. Các van ban
dung h phông thu khac vói Unicode, phài duqc chuyn Mi sang djnh dng
phông thU Unicode TCVN 6909:200 1 tnxôc khi tãi vào Ctng CKNS.
4. Ngi.thi quàn trj, ngu&i np báo cáo cong khai duqc BO Tài chInh cAp tài
khoàn truy cp và duqc phan quy&n phü hqp voi mvc dIch sü dyng H th6ng.

ojM 5. TM khoãn quãn trj, np báo cáo cong khai trên Cãng CKNS
1. Tài khoãn quãn tn
Tài khoãn quân trj bao gm:
a) Quàn trj he thkg: Dung d quàn trj van hành may thu và cci s& dU lieu
cüa phAn mm.
b) Quân trj phAn m&m: Dung d cAu hInh, quán trj, van hành phn mm, theo
dOi các tin trIth xCr 1' dU lieu cüa h th6ng, theo dOi kM qua Mi soát, kim tra
dU lieu gifta Cng CKNS và các h thng nguôn.
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c) Quàn frj nghip vj: Ding dê tao moi, cp nht cáo chi tiêu, cong thirc cüa
cáo báo cáo trong h tMng.
d) Quàn trj ngu&i sir dpng: Quàn l phân quyên tài khoán nguài np báo cáo
cong khai, kim tra cáo chico nãng sir dvng phAn mm vói vai trb ngu&i dUng.
2. Tài khoãn nguti np báo cáo cong khai
Cic Tin hçc vá Th6ng ké tài chmnh, BO TM chinh chju trách nhim c&p tài
khoàn ngu&i np báo cáo cOng khai va hüy bO, thay Mi tài khoàn theo dê ng14
cüa dan vj.
a) Quy trInh cp tâi khoãn nguti nOp báo cáo cong khai (quy&n truy cp
phAn m&m):
Dan vj có nhu cAu cp tài khoàn ngithi np báo cáo cong khai gin thông báo
tói Cue Tin bce và Thong kê tài chInh bang vAn bàn theo mu tai Phv lye I kern
theo quy ch nay hoe ké lthai mu tai Phçi lye I trInh lanh dao dun vj kfr ten
dóng du và scan gin ye horn mail hotrokythuatmof.gov.vn.
- Cyc Tin bce và Thng kê tâi chInh thvc hien tao tâi khoàn trén h th6ng
AD (trong tnx&ng hcip ngu&i sir dyng chira cO tài khoàn trên h th6ng AD) và
phan quy&n sir dpng cho tâi khoàn theo dung chico nàng, nhiem vy, pham vi d[t
1iu va gin li thông tin tài khoàn va mat khu tâi ngtthi ding qua Mnh thire van
bàn.
- mOn gian ep quyn truy cp phn m&m không qua 03 ngày lam vic k tic
th&i di&rn Cue Tin hoe và Thong ké tài chInh nh3n ducxe van bàn dun vj cung
cp ding, dii thông tin nêu tai Phy lye I.
- Ngu&i sir dyng dàng nh3p b&ng tài khoàn duqc cp, Mi m3t khu trong 1n
dáng nh3p Mu tiên và nhfrng thn tip theo thve hin theo thông báo ciia H
thng.
- K&t cu mat khAu duct quy djnh nhu sau:
+Cot6jthi&u8k'tu.
+ Gôm tôi thiu 3 trong 4 loi k tr sau: chU cái vit hoa (A - Z); cM cai
viM thuäng (a - z); eM 5 (0 - 9); cáo k tc khac trén bàn phIm may tInh —1
#$%t¼&*Q+={}[]\I:;<>,.?/)vad&ucach.

+ Không chin ten tài khoán.
b) Quy trInh hüy bô, thay di tài khoàn nguiñ nip báo cáo cong khai
- Tru&ng hqp nguäi dung thay di vj tn cong tác, chuyên cong tác, thôi vic
hoc nghi him, don vj phài thông báo cho Cic Tin hcic và Thng kê tài chInh d
thçrc Men hüy bO, thay dái tài khoán ngubi dung theo Phv liic I dmnh kern. Th&i
gian gui thông bào eho Cic Tin hçe và Thong kê tài chinh tuang üng vâi th&i
gian liru hành quyt djnh v& viec chuy&n cOng the, thôi viec hoc nghi him cüa
nguM dung.
- Thôi gian Cvc Tin hpc và Thng kê tài chmnh hüy bO hoc thay dái thông
tin ngu&i dung dirge quy dinh tai Quyêt djnh s 20 1/QD-BTC ngày 12/2/2018
cüa B tnràng B Tài chinh v viec ban hành quy ch an toàn thông tin mng
BO Tài chinh.
- Trong truàng hgp cn duy trI tài khoàn cüa ngu&i dung sau. thbi di&m
nguM dung chinh thüc thay d6i vj tn cOng tác, chuy&n cOng the, thOi viec, nghi
him, dan vj quàn 19 nguM dñng phài có van bàn gun Cve Tin hc và Thng kê
tài chinh, trong 46 nêu rO 19 do, cac quy&n sü diing c&n duy trI và thbi gian duy
trI.
Chirotgll
QIJY IbMNII CJ ThE
A —
a A
Dieu 6. Quan ly hç thong, h tang ky thut
Ciic Tin hçe và Thong kê tài ehinh, Bô Tài ehInh chju tráeh n.hiern:
1. Dam bàn h th6ng boat dng n djnh thông su&, phpe vii thu c&u truy
cap, sü dyng, c3p nh3t, lthai thác thông tin trên Ting dyng lien tiic, kjp th&i;
2. Dam bàn các chüc nàng cüa h th6ng pit m&m yen hành theo yeu cu;
3. Dam báo dng bO thông tin giüa Ctng CKNS vói các h thng ngun dü
lieu;
4. Theo dOi cáe tin trmnh xü 19 dü lieu trong h thong và xü 19 các van dé,
hoie iM phát slit;
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5. Thre hien sao luu dii lieu thay di hang ngây tuân thu quy djnh v& sao
lim, phiie hi dii lieu eüa ph&n m&m nOi bO, h thng thông tin thuc cci quan BO
Tài ehInh:
- Tü 17h00 ngày Mm truóc dn 07h00 ngày horn sau cáe ngày lam viec:
Th?c hiên sao lint theo phucrng thüe sao lint dii lieu gia tang.
- Tü 17h00 thu 6 d&n 07h00 thu 2 cüa tun k tip: Thvc hien sao luu theo
phuong thüe sao lu'u dy dà.
- Th&i gian km trë cae ban sao dii lieu: 30 ngày gn nhât trà ye tnr&c, tinh t&
ngày bàn sao cu6i eüng duqc thvc hien.
6. CAp rnó'i, hüy bO, tao iai mat kh&u, phân quy&n tâi khoãn nQp báo cáo
cOng khai trén Cng CKNS.
7. Chju tráeh nhiern quàn l và sfr ditng các tâi khoãn quàn trj h thông, quã.n
lii phAn m&m vã quãn frj nguôi sü dvng.
Diu 7. Quãn I v nghip v cong khai ngân sách
1. Vi? Ngãn sách nhà nuâc, BO Tài chInh ehü trI, phi hqp vói các dun vj
lien quaxi thithng xuyên rà soát, cp nh3t các cOng thüc tInh toán eác chi tiêu,
biEu m.0 báo cáo v cOng khai ngân sách nha nithc, cOng khai ngãn sách eüa
cáe tinh, thành ph trrc thuOc Trung uong phü hqp vói các eq ch chinh sách
hien hành, dáp üng yêu cku quãn l trong tüng thM k5'. Ding th&i chju trách
nhiem quãri l và sà dyng tài khoãn quân trj nghip vçi lien quan toi cOng khai
ngân sách nba nithc, cOng khai ngan sách cña cac tinh, thãnh pM trc thuOc
Trung ucing, dam bão tuãn thu theo các quy djnh hien hành v an toãri thông tin
côa Bô Tài chinh.
2. Vi? Tài chInh hãnh chmnh sr nghip, BO Tài eMit thu tn, phôi hccp vói cáe
dun vj lien quan thithng xuyên rà soát, cp nb3t cae cOng thire tinh toán các ehi
tiêu, bi&u rnu báo cáo v cOng khai ngân sách cüa cáe B, cu quan Trung uong
pit hçip vOi the cu ch chInh sáeh Men hành, dáp üng yêu cAu quàn l trong
11mg th&i kS'. BAng thbi chju trách nhiGm quân l và sà dung tài khoãn quãn trj
nghip vi lien quan tUi cOng khai ngân sáeh cüa các B, Cu quan Trung i.rccng,
dam bão man thu theo cáe quy djnh hien hành v an toàn thông tin cña BO Tãi
chInh.
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Diêu 8. V vic thçrc hin cong khai tài lieu, dfr Iiu trên Cong CKNS
1. Dôi vó'i the dan vi thuôc B Tài chInh:
- Vi Ngân sách ithà nu&c chju trách nlaiim cong khai: (i) Báo cáo NSNN
(ni dung, th&i gian, hInh thüc) theo quy djnh cña Lu3t NSNN và các van bàn
hithng dn; (ii) S lieu NSNN cung cp cho các t chüc tài chinh — tin te quôc
té và the nubc di tác theo QuyM djnh s' 749/QD-BTC ngày 07/3/2005 cña B
tru&ng BO Tài ehInh; (iii) Báo cáo NSNN dành cho cong dan; (iv) Các bài
vik'tin tue lien quan dn hoat dQng thu, chi NSNN.
- Cvc K hoch — Tài chInE chiu trách nhiem cong khai tài lieu, s lieu và
th&i gian thue hiên cong khai M vói dan vj dr toán ngân sách theo quy djnh tai
Thông Pr s 90/201 8/TT-BTC ngày 18/9/2018 cña B trubng B Tài chInh sfra
dii, b sung mOt s6 di&u cña Thông Pr s6 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6
Mm 2017 cüa BO Tài chInh hubng dn v cong khai ngân sách dái vOi dan vj dr
toán ngân sáeh, t ehüc dirge ngân sách nhà rnr&c h trcc và theo Thông Pr
61/2017/TT-BTC.
2. Sb Tài chinh cac tinh, thãnh ph trrc thuc Trung irong ebju trách nhiem
cong khai tâi lieu, s6 lieu và thbi gian thvc Men cOng khai ngãn sách dja phuong
và ngãn sách cAp tinh theo quy djnh ti Thông Pr s 343/20161fl-BTC ngày
30/12/2016 cüa B trubng B Tài chinh huó'ng dn th?e hien cOng khai ngãn
sách nba nubc déi vói các cAp ngân sách, g6m: (i) Tài lieu, s6 lieu cong khai dv
toán, quy& toán ngân sách dja phuang và ngân sách cAp tinh dã dirge Hi dng
iThân dan cAp tinh quy&t djnh, phê chuân; (ii) Báo cáo tong hqp tInE h.Inh cong
khai du toán, quyt toán ngân sách cüa các huyn và cáo ca quan, dan vj thuOc
cAp tinh.
3. Cáeh thirc np báo cáo cong khai:
- Trubng hgp np báo cáo twc tip trên Cng CKINS: NguM nep báo cáo
cOng khai thvc Men däng nhp vào Cng CKNS theo tài khoàn dã dirge cAp và
thve hien np tài lieu, s lieu len Cng CKNS, yêu cAu d& vói tài lieu là dng
báo cáo then tü theo quy djnh tai khoán 4 Diêu nay.
- Tru&ng hgp dng b d& lieu tir cáo Chuyên mc cong khai ngân sách trên
Cng Thông tin then tCr vào Cong CKNS: Nguôi np báo cáo cong khai thvc
hien cap nhit 01 lAn duy nhAt du&ng dn file xml cña chuyên mpc cong khai
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ngân sách trén Cng/Trang Thông tin dien tü cüa dan vj len Cng CKNS sau do
Cëng CKNS sê tr dng lAy cho cac k5' cong khai tiêp sau, trong tru&ng hqp
CngITrang Thông tin dien tü cüa dan vj cO sr thay Mi thI c&n phãi cp nJ4t lai
du&ng dLi file xml len Cng CKJ4S (ap dung trong truàng hccp chuyOn mvc
Cong khai ngân sách trén CngITrang Thông tin dien tu cüa dan vj dã tuân theo
chuAn k$ th4t quy djnh tai Phv lye II). Cng CKNS së tir dng c3p iflt khi
ngu&i n3p báo cáo cong khai thre hien cong khai ngân sach trén Cng/Trang
Thông tin dien tu cüa dan vj.
4. Djnh dng tâi lieu, s lieu c3p nht trên Cng Cong khai ngãn sách nhà
nuOc: Là dng báo cáo then tà cO chit k s theo quy djnh cüa pháp l (thU k
s6 elm ngubi cO thm quyEn hoc chit k'fr s6 elm ca quan, to chüc), djnh dang
file excel Mj vOi bang s lieu, djnh dng file word Mi vOi dng báo cáo van bàn
và djnh d?ng file pdf Mj vâi Quyt djnh elm ca quan cO thm quyEn v& viec
cong khai ngân sách cña don vj.
-

A

•A

A

A

Dieu 9. lieu chuan ky thut, chuan thong tin ap dçng cho viçc xay ding
Cng CKNS
C&ig CKNS áp dyng cac quy chuAn, quy djnh, hu&ng dk:
- Các yêu c&u k5' thuât khi thvc hien kãt n&, trao i dft lieu giUa các h
thAng thông tin, ca
dU lieu theo huOng dn tai Thông tu s 13/2017/flso

B Fl 11 ngày 23/6/2017 cila BO Thông tin và Truyn thông quy djnh các yêu câu
lc th4t v& kát ni các h thng thông tin, ca sO dU lieu v&i co sO d lieu quôc
gia.
- Các tiêu chuAn k5i thu3t üng dyng cOng ngh thông tin trong ca quan nhà
nuOc theo huóng dn tai Thông Pr s6 3 9/20 17/TT-BT I I I ngày 15/12/2017 elm
BO Thông tin và Truyên thông v viec ban hãnh Danh myc tiêu chuAn k5 thu3t
v& 1mg diing cong ngh thông tin trong cci quan nhà nuOc.
- Tiêu chuân ye üng dyng cOng ngh thông tin theo Quyãt djnh s 72 l/QDBTC ngày 12/5/2020 cüa B tnthng BO Tài chInh Ban hành Quy djnh tiêu chuãn
hânh chinh, dun vj six
v Ung dyng cong ngh thông tin trong các
cci quan

nghip thuec BO Tài chinh.
Di&i 10. Khai thác và

sfr

dyng tài klioãn, tài lieu, s

lieu

tIr Cng CIUS
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1. D& vói can

e, cong

chüc duçcc cp tài khoàn trén Cng CKNS:

- Không sü dung tài khoàn dãng nhp Ctng CKNS dirqc cp d thvc hien
các tác nghip không thuic pham vi, nhiem vi duçrc giao trén h tMng; Lam
ãrth hu&ng dn hiêu su.t, tin trinh, an toàn, bào mat cüa h thng và lam ânh
hithng dn tmnh chInh xác cüa s6 lieu.
- Không cp quyn quàn trj h thong va phát trin chuong trInh ph&n mêm
cho các di tuccng không dung theo quy djnh.
- Không cung cp cho ngithi khác sü dung tài khoãn dàng thap và mat khAu
d thvc hien các tác nghip trén h thong Cng CKNS.
2. D& vói các t chüc, cá nhân truy cap, aCt dng, khai thác dU lieu trên
C6ng CKNS: Sü dng dung s lieu dã cong thai, thông aCt dvng ho.c cung cp
thông tin sai lech cho nguôi ld-iác sü dpng. Khi trIch dn thông tin, so lieu phài
ghi rö ngun thông tin tü Cng CKNS.
Chtro'ng III
TO CHC THVC ffltN
Diu 11. Trách nhim cüa Cc Tin hyc và Tháng kê tài chInh, B Tài
chInh
1.Tlwc Men các nhiem v11 quy djnh ti Quy ché nay.
2. Thvc en quàn trj, 4n hành, bàn trI, h trci nguôi sü dng truy cap, sà
ding Cng CKNS.
3. Dam bâo kM n& thông suM giUa Cong CKINS vói chuyên mpc "Cong
thai ngân sách nhà nu&c" cüa Cng Thông tin then tü cüa BO Tài chInE.
4. Nghiên cüu, d xu.t phát trin h t&ng lc thuat, xây dmg, nâng cap phân
mm Cng CKNS nh&m dáp üng sir thay d6i v cong ngh, thay di yêu cu
nghip vu và nhfrng thu cu môi phát sinh.
5. T chirc ph bin, cp that, hu&ng d.n, dào to the quy trInh nghiep vv
và cac tiêu chuAn k5 thuat lien quan dn quàn li', van hành, sü dung và thai thác
Cng CKNS.
6. Thông qua phn mm, phuang tien thông tin dien tCr, thông bàn kjp thôi
cho các co quan, dan vj sfr dung phn mm Cng CKNS truâc khi tin hành bàn
tn, bào dithng và nâng cp h thng, cp nEat phiên bàn mOi.
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Diu 12. Trách nhim cüa các co quan, don vj và cá nhãn ti các don vj
sü' dyng Cong CKNS
1.Thrc hien các nhiem vp quy djnh tai Quy ché.
2. Cp nht tài lieu, dU lieu trên Cng CKNS chmnh xác, dy dü, kjp thôi
theo dáng thôi gian quy djnh.
3. Vp Ngân sách nhà nuâc phi hop vo'i Cpc Tin hpc và Thông kê tài chinh
va các don vj lien quan thçrc Men rà soát, don d6c, nh&c nh& các dja phuong cp
nht tài lieu, s6 lieu trén Cng CKNS theo dung quy djnh.
4. Vp Tài chinh banE chInh sir nghiep ph6i hop vol Cpc Tin bce vâ Th6ng
ké tài chInE và các don vj lien quan rã soát, don dc, nhàc nhO các B, co quan
trung uang cp nht tài lieu, 5á lieu trên Cng CKNS theo dung quy djnh.
5. Trong qua trInh khai thác, sfr dpng Cong CKNS khi g.p sr e& virOng mAc
cn h trçx, các don vj, Ca than lien h vOi B Tài chInh qua so dien thoai cong
khai trén Cng CKNS hoc gui thông tin trvC tip trén Cërng CKNS./.,

KT. BQ TRTJTING
THt TRIXQNG

Nguyen Dfrc Chi

Phi Iijc I
THÔNG TIN DANG Kt sO' DUNG CONG CONG KHAI NGAN SACH NRA NU'OC
(Kern theo Quyêt a'jnh so 1799/QD-BTC ngày 16/9/2021
cilia Bô Tài chmnh)
CQNG HOA xA HQI CHU NGHL& VIT NAM
Dc 1p — Tv do — Hnh phñc

DUN Vj

Ha N5i, ngày thdng nárn
PHIEU BANG Kt YtU CAU yE TA! KIIOAN NGU'UI siY D!JNG
CONG CONG KIIAI NSNN
K.Inh gui: Cic Tin hyc và Thong kê tài chmnh
/QD-BTC ngày / /20... cüa BO trthng BO
Can cü Quy& djnh sS
Tài chInh v vic ban hành Quy ch Quàn 1y, 4n hành, khai thác Cng Cong
(ten dmi vj,) däng AP yêu cu v tài khoán
khai ngân sách nhà nuOc,
ngithi sü dung Cng COng khai ngân sách nhà nuàc, eg th nhu sau:
I.Loi yêu eLi:
o Tao m&i tài khoãn
o Hüy bô tài khoän

o

Thay Mi thông tin tâi khoan

o

Màkhóatàikhoãn

o

Thi& 1p lai mat khu tâi khoãn

o

Khoatàikhoàn

II. Thông tin vngtrb'idñng:
(vi dii: Nguyen Van A)

- Hçvàtên:
- ChCrc vu:
(D6i vOi tru&ng hccp hüy
- Ten Tài khoàn:
bO, thay dM thông tin tài khoän).
- S din thoai cci quan:
- S6 din thoi di dtng:
- Dja chi email cOng v%i:
- Dun vj dang cong tác: (Ghi ci th dn ten phOng ban, s phOng)

THU TRTJUNG CO QUAN, TO CHO'C, DUN VJ
(Kj ten, thing c/au)
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Ghichá:
- Trwôizg hçip tgo mói tài khoán ngw&i s& dyng Cong CKWS thi nh4p tich chQn vào ô
"Tqa moi tãi khoãn" và didn ddy dã thông tin vào "Phihu dang k5 yêu cdii v ngzthi silt dyng
Cdng CKNS", ngogi frfr thông tin "Ten tài khoán ";
- Trw&ng hcip d11 hñy bd tài khoán cüa ngzthi sic dyng Cdng CKNS thi nhap thông tin
"Ten tâi Ichodn" clang th&i tich chpn ô "Hüy bô Mi khoán ".
- Trwô'ng hç.rp thay ddi thông tin Mi khoán Cdng GKNS thI nh4p thông tin "Ten Mi
khodn" và chQn o "Thay dJi thông tin tâi khodn ", ddng th&i tIch chpn cy thl 1 trong 3 n3i
dung thay do2! thông tin tài khoán ben dwói (M& khóa tài khoán; Thilt 14p igi m4t khdu Mi
khoán; Klióa tài khoán,).

Phv Ice II
YEU CAU TIEU CHUAN K? THUJST CHUYEN M!t CONG KUAI
NGAN SACH TREN CONG/TRANG THONG TIN BIN TTY
(Kern theo Quyét djnh s 1799/QD-BTC ngây 16/9/202 1
cia B Tài chIn/i)
i. Quy djnh trInh bay s lieu báo cáo
Li. Cách thU ten tap tin ch&a so lieu báo cáo
Duói day là quy djnh cách dt ten các t3p tin chüa s 1iu báo cáo (file
Excel) dinh kern theo báo cáo chInh thirc cn np cho BO Tài chinh.
Ten tp fin báo cáo gôm 6 thành phãn:
Dv toán /Quyêt toánlTInh bitt thvc hien: DT/QT/TH.
- Nãm: Näm báo cáo.
- K5i báo cáo: Qu (QI), 6 tháng (6T), 9 tháng (9T), Nàrn (N).
- Ma bi&i mu: Theo sê, thu tg bi&u mu quy djnh tai Phii lvc II Thông tu
s 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016.
- Van bàn áp diing: Thông tu s 343/2016/fl-BTC ngày 30/12/2016.
- Ma dia bàn: Duqc ban hanh theo Quy&t djnh so 124/2004/QD-TTg ngày
8/7/2004 cUa Thu tuàng CMnh phü ban hành bang Danh mvc và ma s' các dan
vi hành chinh Vit Nam và các van bàn sàa d6i b sung danh mpc dja bàn hành
chInh.
VIdij:
- DT-2018-N-B33-TT343-01: "Can Mi ngãn sách dja phuang nan 2018
trInh HDND TP. Ha NOi pM duyt".
- TH-2018-6T-B60-TT343-02: "Uóc thvc hin thu ngân sách nba nu&c qu'
I nan 2018 âã duqc báo cáo UBND tkih Ha Giang"
- QT-2018-N-B63-fl343-60: "Quy& toán thu ngân sách nba nuôc n5rn
2018 dã duqc HDND tinh Birth Thun phê duyt.
1.2. Quy djnli trinh bay ben trong nç3i dung file Excel
- Tp tin Excel chüa dU lieu báo cáo chi gm duy nh&t mOt sheet và duçcc
dt ten là "Bao cao".
- Bang du lieu tInh ttr dông tiêu d b&t d&u tir hàng/dông thu 8, ct thu nhât
(cOt A).
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2. Cu trñc chuyên mçc Cong khai ngân sách trên C&iglTrang thông
tin din tfr cüa don sj
I

2.1. Cau truc thong tin
Trên Cng/Trang thông tin din tü cüa So Tài chInh các tinh, thành phô tr1rc
thuôc trung uang can hiên thj tôi thiêu cac chuyên mvc thông tin vói câu trüc
nhu sau:
- Cong khai s lieu dv toán ngân sach (0dm cá dü lieu trInh H(3i ddng nhán
dan quylt djnh và dib 1iu dä dzrqc H3i ddng nhan dan quylt djnh.
- Cong khai s6 1iu thrc hien dv toán ngân sách.
- Cong khai s 1iu quy& toán ngân sách ('dâ dwqc Hç5i ddng n/ian dan cdp
tin/i phê chudn).
- Cong khai tAng hçrp tInh h.Inh cong khai ngân sách cüa các dan vj tr\xc
thuOc.
2.2. Danh sách báo cáo
Danh sách báo cáo tuung frng vOi mOi chuyên mi1ic trên can cung cap day dü
các thông tin:
A

STT

Ten báo cáo

Can dAi ngân
sách dia
phuang nàm
2018

Mm
báo
cáo
2018

Biêu
2
mau
BMu
mâu sO
33

A

So Quyet
djnh/ van
ban cong
A
bo

Ngày cong
A
bo

00 1/QD- 15/03/2018
UBND

Thr&ng d&n
toãn van

Quyãt dinh
001/QDUBND.
File excel so
lieu.

- Co chüc näng tim kim theo tü khóa; LQC các bao cáo theo nãm báo cáo.
3. fling cAp dii lieu danh sách các báo cáo theo chun XML
Tai chuyên mMc "Cong khai ngân sách" trén CAng/Trang thông tin din tü
cña SO Tài chInh các tinh, thành phô trrc thuQc trung i.rang cung cap dtt 1iu
danh sách các báo cáo trong mpc 3.2 0 trén duth djnh d?ng XML nhãm phic vii
viec thu thp thông tin, giám sat vic cong khai cüa B Tài chinh.
3.1. Chuin djnh ding XML
Tp tin XML trich xu&t báo cáo bao gAin 4 danh sách là:

- Cong khai sã liCu dir toán ngân sách (cá các btho cáo trinh H($i dng nhdn
dan cap tinh vii báo cáo ctâ dwqc Hç5i thing n/ian dan quyêt djnh).
- Cong khai s lieu thçrc hien di,r toán ngân sách.
- COng khai s lieu quy&t toán ngân sách.
- COng khai tng hqp tInh hInh cong khai ngân sách cüa các don vj trrc
thuôc.
- Chun XML cn cung c.p cO djnh dng nhu sau:
Bjnh dng chuân XML cña danh sách báo cáo cong khai:
<?xml version" 1.0" encoding"UTF-8"?>
<reports>
<report-dutoan>
<item>
<title> ... </title>
<link>...<link>
<description> <![CDATA[ ... ]]></description>
<reportyear> </reportyear>
<reporttemplate>

</repbrttemplate>

<qdDate> .... </qdDate>
<qdnumber> </qdnumber>
<pubDate> .... <pubDate>
<files> ____<ffiles>
<guid>.... </guid>
</item>
<item> ... </item>
</report-dutoan>
<report-thuchien>
<item>
<title>

<title>

<link></link>
<description> <![CDATA[ ]></descHption>
<reportyear> ... </reportyear>
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<reporttemplate>

</reporttemplate>

<qdDate> </qdDate>
<qdnumber> </qdnumber>
<pubDate> </pubDate>
<files> ____<files>
<guid> ____</guid>
C/item>
<item> </item>
</report-thuchien>
I <report-quyettoan>
<item>
<title> <title>
<link>. s'1ink>
<description> <![CDATA[ J]></description>
<reportyear> </reportyear>
<reporttemplate>

<reporttemplate>

<qdDate> </qdDate>
<qdnumber> </qdnumber>
<pubDate> <pubDate>
</flles>
<files>
<guid>

</guid>

</item>
<item> <Iitem>
</report-quyettoan>
<report-tonghop>
<item>
<title>

</title>

<link>.. .<link>
<description> <![CDATA[ ... J]></description>
<reportyear> ... <reportyear>
<reporttemplate> .... </reporttemplate>

<qdDate> </qdDate>
<qdnumber> </qdnumber>
<pubDate> </pubDate>
<files> ____<Ifi1es>
<guid> ____</guid>
<Iitem>
<item>

<Iitem>

</report-tonghop>
</reports>
Giãi thIch djnh dng XML:
Môi danh sách duçie djnh nghia là mOt the report:

tnghia

The
<report-dutoan> <report-dutoan>
H

ii <report-thuchien> </report-thuchien>

1. Danh sách báo cáo d\r toán ngân
lsách
Danh sách báo cáo tmnh hInh thuc
hien dv toán ngân sách

<report-quyettoan> </report-quyettoan> Danh sách báo cáo cong khai
quy& toán ngân sách
<report-tonghop> </report-tonghop>

Danh sách báo cáo ttng hcrp tInh
hThhcOngkhaingânsách

Môi loai report gm các thông tin:

The
<title>

<title>

<link> <flirt>

tnghia

Tiêu d cña danh sách
Dithng dn (link) dn danh sách cong bé
theo chuân trén Cong thông tin din tü cüa
don vi

<description> </description> Mo tá chi ti& danh sách cong b
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<pubDate> </pubDate>

Ngãy cp nht mói nht cüa danh sách. Mâu
hiên thj: "Mon, 28 May 2018 11:45:23
+0700"

<generator>

Ten don vj

<I generator>

-Ji

Trong mi reportidanh sách gtm các item. Môi item là 1 dông bao cáo trong
danh sách. M& item gôm các thông tin:

x ugina

me
<title>

<ItitIe>

<link>...</link>
<description>
<reportyear>

Ten báo cáo
Dithng dn dn man hinh hin thj chi
tiêt báo cáo

<description>
<Ireportyear>

<reporttemplate>
<!reporttemplate>
<qdDate> .... </qdDate>

Mo ta chi tit báo cáo
Nãm báo cáo
Ten biu mu báo cáo. Luu : phài
hiên thj dOng ten mâu theo quy djnh
trong Thông tu.
[Ngay/thang/nam cüa quy& djnh cong
bO

<qdnumber> .... <!qdnumber>

s6 quy& djnh

<pubDate> .... <pubDate>

Ngày cOng khai trên C6ng

<files>.... c/files>

Danh sách các du&ng dn dEn tp tin
báo cáo. MOi du&ng dan duqc ngAn
cách bang dâu châm phây (;)
Ten file phãi dirçrc dt theo hir&ng
dn cüa Bô Tài chinh da ban hãnh.
VI dv:
https://www.mic.gov.vnlckns/files/
OD conglchai ngansach 201 8.docx;
https://www.mic.gov.vn/ckns/files/
BC dutoan ngansach 2018.xlsx

7
<guid>

!guid>

Ma ID cüa báo cáo hoc duông dn
cüa man hInh chi tiêt

3.2. No'i law trfr 41p tin XML
Du?xng dn dn file XML trIch xut dO lieu duqc quy djnh nhu ben duói:
https://w'ww.domain!ckns.xinl
A
Urn 's': Ten file xml co &nh la ckns.xml

